23 maart 2020

Introductie
Het is een zeer drukke tijd voor u op school! Het vergt van iedereen veel om voortdurend te moeten
schakelen en aanpassen aan nieuwe omstandigheden. We begrijpen dat en hebben er veel respect
voor! Ondertussen gaat de overstap van leerlingen naar het vo ook door. In deze OverstapRouteMail
geven we u de laatste informatie die we hebben van OC&W en stippen we een aantal acties aan die
we van u als school vragen om de overstap van leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen. De
bedoeling hiervan is dat leerlingen, en hun ouders, zo snel mogelijk duidelijkheid hebben op welke
school zij na de zomervakantie kunnen starten! Ook willen we voorkomen dat leerlingen uit beeld
raken. En last but not least: het is bedoeld om u zo goed mogelijk hierbij te ondersteunen.

Tweede aanmeldronde vandaag van start
De tweede aanmeldronde loopt van 23 maart tot en met 2 april. Dit is onveranderd. In de laatste
OverstapRouteMail van 16 maart hebben we aangegeven dat u in deze tweede aanmeldronde op
verschillende manieren aanmeldingen binnen kunt krijgen.
Volgt u verder de stappen uit de OverstapRouteAgenda t/m deadline 14 april! Deze werkwijze is
dezelfde als de 1e aanmeldronde.

Check dagelijks op doorgeschoven leerlingen
Leerlingen die zijn uitgeloot schuiven automatisch door naar de 2e school van voorkeur. Deze
leerlingen kunt u verwerken.
Let op: ook als uw school vol zit en u heeft in OT aangegeven geen plek meer te hebben, kunnen er
in OT nog wel leerlingen doorgeschoven worden als u de 2e of 3e school van voorkeur bent. Deze
leerlingen kunt als niet-toelaatbaar (want uw school is vol) verwerken in OT.
Doe dit liefst zo snel mogelijk en check dit alstublieft ook dagelijks! Voor de leerlingen en ouders is
het fijn om snel duidelijkheid te hebben.
Brugklasbeheer actualiseren in OT (uiterlijk 27 maart!)
Pas deze week in OT de actuele capaciteit per aangemaakte brugklas aan. Volg hiervoor de
instructies via onderstaande menu’s.

Als uw school of klas vol zit, vult u ‘0’ in bij ‘Beschikbare plaatsen voor deze brugklas’, verschijnt deze
brugklas niet meer op nieuwe voorkeurslijsten.
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Alle aanmeldingen in OT verwerken (uiterlijk 27 maart!)
Het kan zijn dat uw school nog niet alle aanmeldingen van de eerste aanmeldronde heeft verwerkt in
OT. Op dit moment zien we dat van een behoorlijk grote groep leerlingen de aanmeldingen nog niet
verwerkt zijn. We vragen u met klem dit deze week af te ronden. Op deze manier wordt duidelijk voor
de basisscholen of al hun leerlingen een plek hebben gevonden.

Definitieve schooladviezen
De reeds gegeven schooladviezen zijn definitief. Het kan echter in incidentele gevallen voorkomen
dat een po-school in overleg met ouders u vraagt om een leerling alsnog op een hoger niveau te
plaatsen. Mocht dit aan de orde zijn, dan is hiervoor is geen nieuw adviesformulier nodig.
Overzichtslijst met beschikbare brugklasplekken op vo-scholen nog niet beschikbaar
Doordat nog niet alle vo-scholen alle aanmeldingen hebben kunnen verwerken, kunnen wij helaas
nog geen overzicht publiceren van vo-scholen met beschikbare brugklasplekken. Wij willen dit
overzicht uiterlijk op 30 maart a.s. plaatsen.
Update besluiten OC&W in verband met Coronavirus
Een lijst met veel gestelde vragen over het coronavirus en basis- en speciaal onderwijs kunt u vinden
op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-basis--en-speciaal-onderwijs. Hier vindt u bijvoorbeeld
antwoord op vragen over het vervallen van de Eindtoets, het eventueel van verlengen van de
zorgplichttermijn, etc. In de loop van de komende weken wordt het overzicht steeds verder
aangevuld. Check dit dus regelmatig!
Ook in de kamerbrief van 20 maart 2020 worden uitspraken gedaan over de overgang van leerlingen
van primair naar voortgezet onderwijs:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/20/kamerbrief-inzake-continuiteitvan-het-funderend-onderwijs-bij-maatregelen-tegen-het-coronavirus Vanaf p.5 vindt u deze
informatie:
“…… Samen met alle betrokken partijen wil ik zorgen dat leerlingen echt de kans krijgen om
voortgezet onderwijs te volgen dat past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Het is nu extra
belangrijk om in te zetten op de warme overdracht van de basis- naar de middelbare school. Deze
informatie kunnen middelbare scholen samen met de informatie in het onderwijskundig rapport
meenemen bij de plaatsing van een leerling. Ook denken we aan een evaluatiemoment in de
brugklas, om te bezien of leerlingen op de juiste plek zitten. In de komende weken werken we dit
gezamenlijk verder uit. Ik zal uw Kamer hier nog nader over informeren.”

Vragen?
Als u nog vragen heeft, mail dan naar deoverstaproute@koersvo.nl. We wensen u veel succes!

